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Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen,
Na een hopelijk heerlijke vakantie zijn we gestart met de eerste schoolweek van dit
kalenderjaar. Het was fijn om alle kinderen en veel van jullie te zien afgelopen
maandag bij de opening van 2019!
In deze nieuwsbrief kijken we met u vooruit naar dingen die gaan komen in de
komende tijd, maar ik wil graag beginnen met terugkijken. Wat hebben we in de eerste
helft van dit schooljaar al weer veel beleefd met elkaar. We hebben de muziekdag
gehad aan het begin van het jaar, met de spetterende uitvoering. De kinderen zijn op
excursies geweest de natuur in, Sinterklaas bracht een bezoek aan onze school en we
sloten het jaar 2018 af met de viering van het Kerstfeest in de kerk.
Ik vond het prachtig om tijdens de viering in de Bethlehemkerk de verbondenheid te
voelen – dat we allemaal, met verschillende achtergronden en religies, het feest van
de geboorte van Jezus mochten vieren. Ik ben trots op de kinderen, die zo prachtig
gezongen en toneel gespeeld hebben, trots op de leerkrachten die de viering zo mooi
in elkaar gezet hebben, trots op de van Hasseltschool die wat mij betreft laat zien
waar ze voor staat; ‘Een goede basis’ en eigenlijk... nog veel meer dan dat.
Na de kerstvakantie zijn er weer nieuwe leerlingen gestart op onze school.
We zijn blij dat Kaj en Sara (groep 1), Olivier en Mariam (groep 7), Wesley (groep 3)
en Kyriakos (groep 4) onze groepen komen versterken!
Ik wens u een heel mooi nieuw jaar toe!
Een hartelijke groet, ook namens het team,
Willemien Trommel

THEMA-ONDERWIJS
Vanaf de start van het schooljaar hebben de groepen 3 tot en met 8 de methode IPC
uitgeprobeerd. De eerste thema’s waren erg leerzaam, de kinderen waren enthousiast
en hebben heel veel geleerd! Het was fijn dat er zoveel ouders bij de afsluiting van de
thema’s kwamen kijken om het werk van de kinderen te bewonderen.
Om een goede keuze te kunnen maken voor een nieuwe lesmethode, gaan we ook
twee andere methodes uitproberen die min of meer op dezelfde manier werken, dus
ook de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek in thema’s
aanbieden.
We hebben met elkaar afgesproken dat we dit schooljaar de tijd nemen om andere
methodes uit te proberen en een keuze te maken. Vanaf schooljaar 2019-2020
starten we dan met een nieuwe methode.

THEMA DUURZAAMHEID
Op

20

maart

starten

we

met

een

themaweek

over

duurzaamheid. De Bethlehemkerk heeft een project rond dit
thema opgezet, en wij mogen daarbij aansluiten.
Als team zijn we druk bezig met het voorbereiden van de
activiteiten. Binnenkort hopen we u meer informatie te kunnen
geven over de invulling van het project.
Als u ons wilt helpen bij het voorbereiden van activiteiten voor de groep(en) van uw
kind, of als u op een andere manier een bijdrage wilt leveren, dan kunt u contact
opnemen met juf Natascha of meester Quinten.
Op vrijdagavond 22 maart is er in de Bethlehemkerk een thema-avond over
duurzaamheid met Jan Terlouw als belangrijkste spreker. Ook Nicky en Jessie Kroon,
de schrijvers van het boek ‘Zero Waste’ zullen een bijdrage leveren. Iedereen is
welkom om deze avond bij te wonen.
Op school sluiten we de themaweek af op woensdag 27 maart met een activiteit voor
iedereen: ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, buurtgenoten en iedereen die mee
wil doen.

OUDERAVOND
Op maandag 21 januari a.s. organiseren we een informatieve
ouderavond.
Het eerste deel van de avond zal in het teken staan van de
Vreedzame School. Graag leggen we uit wat deze methode
betekent voor ons onderwijs en wat u er thuis ook aan kunt
hebben.
Het tweede deel van de avond gaat over onze toekomstplannen.
Samen met u willen we nadenken over onze school. Wat kenmerkt ons en wat maakt
ons sterk? Waar liggen onze kansen? We hebben uw denkkracht nodig!
Natuurlijk denken we hier als team ook over na. Het project met de Bethlehemkerk
(waarvoor veel publiciteit zal zijn) is hier een voorbeeld van.
Graag horen we ook van u hoe u hier tegenaan kijkt en op welke manier u iets voor
ons kunt betekenen.
De voorzitter van het bestuur van Stichting Proceon, Marieke Doddema, zal aanwezig
zijn om mee te luisteren en mee te denken.

SCHOOLPLEIN
Samen met de gemeente Hilversum
hebben we in de afgelopen tijd mooie
plannen kunnen maken om een deel van
ons schoolplein een opknapbeurt te
geven. De kosten worden voor de helft uit
ons Schoolfonds betaald, de gemeente
draagt de andere helft bij. Het is de
bedoeling dat er in het voorjaar een
nieuw speeltoestel (zie afbeelding) wordt
geplaatst op het ‘zijplein’. Zoals u op de
afbeelding kunt zien, bestaat dit
speeltoestel bijna geheel uit natuurlijke materialen. We zijn blij dat de gemeente ons
hierbij heeft willen helpen, en we zijn er trots op dat ons plein zo’n mooie
‘make-over’ krijgt!

SCHILDER
Ook de binnenkant van ons gebouw krijgt een make-over: binnenkort gaat de schilder
aan de slag om de gangen zowel boven als beneden een nieuw verfje te geven.
We hebben gekozen voor rustige tinten, zodat we daarna met mooie muurstickers de
muren kunnen versieren.

KALENDER JANUARI 2019
21 januari

Ouderavond Vreedzame School

23 januari

Tijden rapportengesprekken kiezen

KALENDER FEBRUARI 2019
18 -22 februari

Voorjaarsvakantie

25 februari

Studiedag – alle leerlingen zijn vrij

27 februari

Hoofdluiscontrole in de gymzaal

28 februari

Rapportengesprekken

KALENDER MAART 2019
4 maart

Rapportengesprekken

6 maart

Rapport gaat mee naar huis

